
 

Adviesrapport Organisatievorm uitvoering  woningbouwlocaties Woonwijk Vliegbasis Soesterberg, 

Sortie 16 en Kavels Westflank 

BIJLAGE 4: AFWEGINGSKADERS NOTA SAMENWERKENDE PARTIJEN 

Afwegingskader starten, stoppen of doorzetten samenwerking  

Ingevuld schema:  

 

Duiding scores 

1. De samenwerking draagt bij aan regionale opgaven en de meerwaarde van de samenwerking 

is duidelijk. Er ligt een samenwerkingsovereenkomst met de partners gemeente Soest en 

gemeente Zeist waarbinnen de samenwerking geborgd is. Daarnaast is Hart van de 

Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg aangewezen als opgave binnen de provinciale organisatie. 

Score: 6 

2. Er is geen andere samenwerking binnen of buiten de organisatie waarbinnen deze opgave 

past.  

Score: 4 

3. De betrokkenheid van de provincie is noodzakelijk om de opgave aan te pakken omdat er 

sprake is van een ondertekende samenwerkingsovereenkomst en een provinciale 

grondpositie. 

Score: 6 

4. De betrokkenheid van andere partijen is noodzakelijk om de opgave aan te pakken omdat de 

samenwerking met de partners gemeente Soest en gemeente Zeist geborgd is binnen een 

samenwerkingsovereenkomst.  

Score: 4 

5. De provincie Utrecht beschikt op dit moment niet over de benodigde capaciteiten voor deze 

opgave omdat deze opgave geen kerntaak van de provincie is. Structurele kennis, expertise 

en vaardigheden voor deze opgave zijn niet voorhanden en worden ingehuurd.  

Score: -4 

6. Op dit moment is er nog geen externe entiteit die beschikt over de benodigde capaciteiten 

voor deze opgave.  

Score: -4 



 

7. Politiek-bestuurlijk draagvlak en inzicht in de complexiteit van de opgave is benodigd. 

Score: 0 

8. De opgave is ondervangen binnen het programmateam Hart van de Heuvelrug. Op dit 

moment is de organisatie niet slagvaardig omdat gebiedsontwikkeling geen kerntaak is van 

de provincie en de benodigde kennis en expertise hierdoor niet geborgd is binnen de 

organisatie.  

Score: -1 

Totaalscore: 11 

Afweging:  

De totaalscore is 11. De huidige vorm van organiseren binnen de opgave levert onvoldoende op. Dit betekent 
dat herijking van de huidige vorm van opgave binnen de provincie heroverwogen moet worden.  
  



 

Afwegingskader rol en vorm samenwerking uit Nota Samenwerkende Partijen 

De vervolgvraag na het maken van een afweging over de wenselijkheid van deelnemen aan een 
samenwerking is in welke rol en welke vorm we willen deelnemen. Deze afweging is van belang 
omdat het wenselijk en noodzakelijk is om rolvastheid en rolzuiverheid te betrachten.  
 

1. Samenwerkingsvorm   
 

Het is belangrijk om te bekijken welke samenwerkingsvorm het beste past bij de opgave. 
Dit bepaalt welke spelregels gaan gelden, welke juridisch kader nodig is, hoe de financiën 
geregeld zullen worden en hoe toetreden en uittreden geregeld moeten zijn.  

 
 

 
 
De samenwerkingsvorm die het beste past bij de opgave is de gestuurde samenwerking. Een 
organisatie wil een uitgesproken ambitie realiseren. Hiervoor heeft zij afstemming met anderen 
nodig. De eigen kaders en spelregels zijn hierbij leidend en er is duidelijk geschetst welke invloed 
anderen wanneer wel en niet hebben.  
 
  



 

2. Samenwerkingsrol  
Naast de samenwerkingsvorm is ook de samenwerkingsrol belangrijk. De provincie kan verschillende 
rollen aannemen in een gestuurde samenwerking. Die van regisseur, stakeholder of facilitator.  
 

 

 
 
De samenwerkingsrol die het beste past bij de opgave is die van regisseur. Een aantal 
voorbeeldrollen hierbij zijn primaire aandeelhouder of eigenaar, opdrachtgever, project- of 
programmaleider, wetgever en subsidieverlener.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Juridische vorm 

Nadat er een keuze is gemaakt voor de samenwerkingsvorm (gestuurd, gezamenlijk of 
spontaan) en rol, zal er een keuze gemaakt moeten worden voor het juridisch construct. 
 

 
 
Uit bovenstaand stroomschema blijkt dat een deelneming in een privaatrechtelijke 
kapitaalsvennootschap (NV, BV) het best past bij de opgave. 
 
 
 
 


